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السيسي: تداعيات «كورونا» دفعت القادة األفارقة
إلى تعزيز التعاون لتجاوز صعوبة الظروف احلالية

انطالق املرحلة األولى من ماراثون «النواب» في الداخل غدًا

القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيســي أنه رغــم تداعيات 
كورونا علــى املجتمع الدولي 
بأسره خاصة الدول االفريقية 
إال أن تلــك التحديــات دفعت 
القادة األفارقة لتعزيز التكاتف 
املشــترك مــن أجل تســخير 
الطاقــات إليجاد حلول فعالة 
ومبتكرة تتيح جتاوز صعوبة 
الظروف احلاليــة، وأن مصر 
حرصــت علــى أن تكــون في 
طليعة هــذا اجلهــد االفريقي 
عبــر املســاهمة مبســاعدات 
طبية وأجهــزة معملية ونقل 
خبــرات فنية دعما ألشــقائها 

األفارقة، فضال عن إسهام مصر 
في دعم الصنــدوق االفريقي 
ملكافحة ڤيروس كورونا واملركز 
االفريقــي ملكافحــة األمراض 
الرئيــس  واألوبئــة. وشــدد 
السيسيـ  في القمة التنسيقية 
الثانية بــني االحتاد االفريقي 
االقتصاديــة  واملجموعــات 
اإلقليمية التــي انعقدت امس 
عبــر تقنيــة الڤيديــو ـ على 
أهمية الدور احملوري والقيادي 
لوكالة االحتاد االفريقي للتنمية 
(نيباد) في حشد املوارد املالية 
التي متكن من تنفيذ املشروعات 
القارية الرائدة ألجندة افريقيا 

.٢٠٦٣
القــادة  وحــث السيســي 

مواصلــة  علــى  األفارقــة 
املفاوضــات اخلاصة باتفاقية 
التجارة احلرة القارية بجدية 
بغيــة تفعيلهــا بشــكل كامل 
حتقيقا للحلم االفريقي املشترك 
في تعزيز االندماج االقتصادي، 
وأوضــح أن جهــود التكامــل 
اإلقليمي ال ميكن التعامل معها 
مبعزل عن النهوض بشبكتي 
البنية التحتية والطاقة على 
مســتوى القارة لتوفير بيئة 
مواتيــة لتحقيق مســتويات 
أعلى مــن التكامــل اإلنتاجي 

واالقتصادي.
ومما جاء في كلمة الرئيس 
السيسي: رغم تداعيات ڤيروس 
كورونا علــى املجتمع الدولي 

بأسره، خاصة على املنظومة 
األفريقية وأجهزتها التنفيذية 
املختلفة وقدرتها على تطوير 
التكامل القاري واإلقليمي، إال 
أنه في املقابل، فقد دفعتنا تلك 
التحديــات لتعزيــز التكاتف 
األفريقــي املشــترك مــن أجل 
تسخير طاقاتنا إليجاد حلول 
فعالة ومبتكرة تتيح لنا جتاوز 
صعوبة الظروف احلالية. ولعل 
خير مثــال على ذلك، ما أتيح 
لنا من فرص الكتشاف إمكانات 
القــارة وتطويرهــا لتعزيــز 
قدرات الصحة العامة ومواجهة 
األوبئــة، وذلك عبــر عدد من 
املبــادرات واألنشــطة، وعلى 
رأسها تأسيس صندوق االحتاد 

األفريقــي ملكافحــة ڤيــروس 
كورونــا، وتبــادل املعلومات 
والبيانات والدروس املستفادة 
وأفضل املمارسات فيما يخص 
احتواء اجلائحة، وبلورة منصة 
الــدواء  موحــدة ملشــتريات 
واملســتلزمات الطبيــة. وقــد 
حرصت مصر على أن تكون في 
طليعة هذا اجلهد األفريقي من 
خالل املساهمة مبساعدات طبية 
وأجهزة معملية ونقل خبرات 
فنيــة دعما للــدول األفريقية 
الشقيقة، فضال عن إسهام مصر 
في دعم الصنــدوق األفريقي 
ملكافحة ڤيروس كورونا واملركز 
األفريقــي ملكافحــة األمراض 

واألوبئة.

حث زعماء القارة السمراء على مواصلة مفاوضات «التجارة احلرة» لتفعيلها بشكل كامل حتقيقاً حللم االندماج االقتصادي

مصريون ميرون بالقرب من الفتات انتخابية أمام مسجد السلطان حسن بالقاهرة         (رويترز)

وفد إسرائيلي زار السودان ملناقشة تطبيع العالقات
عواصــم ـ وكاالت: أفــادت مصادر 
اســرائيلية بــأن وفدا إســرائيليا زار 
اخلرطــوم اول من امــس للبحث في 

تطبيع العالقات بني البلدين.
وأكدت مصادر إسرائيلية، فضلت 
عــدم الكشــف عــن هويتهــا لوكالــة 
«فرانــس بــرس» امس، خبــر زيارة 
الوفد اإلســرائيلي للسودان. وذكرت 
«يسرائيل هيوم» أن طائرة أقلت وفدا 
إســرائيليا رفيع املســتوى من مكتب 
رئيس الوزراء ومســؤولني في جهاز 
االســتخبارات (املوساد)، وأن أعضاء 
الوفــد التقوا نظراءهــم في احلكومة 
االنتقاليــة الســودانية. وأضافت أن 
الوفدين متكنا من التوصل إلى اتفاق 
اعتراف ثنائي بني إسرائيل والسودان.

وأشارت «يسرائيل هيوم» إلى أن 

رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو اضطر 
إلى االنســحاب من اجتماع ملا يسمى 
باللجنة احلكوميــة ملكافحة ڤيروس 
كورونا بعد ظهر اول من امس، وأرجع 
نتنياهو هــذا إلى «احتياجات وطنية 
ملحة»، ويعتقد أنه متت دعوته إلحاطته 
مبعلومــات بشــأن مســألة العالقات 

الرسمية مع السودان.
وكان وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو عبر عــن أمله في أن يعترف 

السودان «بسرعة» بإسرائيل.
«يديعــوت  صحيفــة  وزعمــت 
امــس ان  أحرونــوت» اإلســرائيلية 
احلكومــة االنتقاليــة فــي الســودان 
وافقت داخليا علــى تطبيع العالقات 
مع اسرائيل، وأنها «اتخذت قرارا مبدئيا 

بهذا الشأن».

في ســياق متصل، قالت صحيفة 
«يســرائيل هيــوم» اإلســرائيلية انه 
سيتم خالل األيام القليلة املقبلة اإلعالن 
الرسمي عن إقامة عالقات ديبلوماسية 
رسمية بني السودان وإسرائيل، الفتة 
إلى أنه يعتقد أن هذه اخلطوة مرتبطة 
بالقرار األميركي األخير بشــطب اسم 
الســودان من قائمــة الــدول الراعية 

لإلرهاب.
ونقلت الصحيفة امس عن مسؤولني 
مطلعني أنه بعد أشــهر من املشاورات 
بوســاطة أميركية، يتأهب الســودان 
لإلعــالن عن خطط لتطبيــع عالقاته 

مع إسرائيل.
وأشار مسؤول إلى أنه من املرجح 
أن تصدر اخلرطوم إعالنا رسميا بهذا 
الشــأن قريبا بعد أن يناقش الرئيس 

األميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس 
السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان 

اجلدول الزمني اخلاص باألمر.
وعلــى صعيد آخر، قتل شــخص 
على االقل وأصيب ١٤ آخرون بجروح 
خالل االحتجاجات على تردي األوضاع 
املعيشية في السودان، بعدما أطلقت 
الشرطة الغاز املسيل للدموع لتفريق 
محتجــني حاولوا عبور جســر يربط 
أجزاء من العاصمة السودانية اخلرطوم 
بوســط املدينة. وأعلنت جلنة اطباء 
السودان املركزية مساء اول من امس 
مقتل أحد احملتجني بالرصاص وجرح 
١٤ آخرين تتراوح إصاباتهم بني اخلطرة 
والطفيفة، باإلضافة إلى «عدد من حاالت 
االختناق الناجتة عن استخدام الغاز 

املسيل للدموع وإصابات أخرى».

جتدد االشتباك في «قره باغ» يهدد محادثات واشنطن اليوم
وكاالت:   - عواصــم 
تقلصــت اآلمــال فــي وقف 
املســتمرة  الدمــاء  إراقــة 
منــذ نحو شــهر فــي إقليم 
ناغورنــي قره بــاغ اجلبلي 
امس، بتجدد االشتباكات بني 
قوات أذربيجان وقوات األرمن 
العرقيــني عشــية محادثات 

واشنطن املقررة اليوم.
وزيــر  خطــط  ووفــق 
اخلارجيــة األميركــي مايــك 
بومبيو بلقاء وزيري خارجية 
أرمينيا وأذربيجان اليوم فقد 
جتددت اآلمال هذا األســبوع 
فــي أن تتفــق اجلمهوريتان 
السوفيتيتان السابقتان على 
إنهاء أعنــف قتال بينهما منذ 

منتصف التسعينيات.
لكــن هذه اآلمــال تقلصت 
القتــال  اســتمرار  بســبب 
العنيف في قره باغ، املنشــق 
اذربيجان والذي يسيطر  في 
عليه األرمن، واملنطقة احمليطة 
به وبســبب خطــاب الغضب 

املتبادل بني الطرفني.
وقال بومبيو أمس األول إنه 
مازال يأمل في التوصل إلى حل 
ديبلوماســي وأكد أن «املسار 
الصحيح لألمام هو وقف القتال 
ومطالبتهم بتخفيف التصعيد 
وأال تتدخل أي دولة أخرى».

جــدول األعمال، لكن لســوء 
احلظ فإن احتماالت التسوية 
السلمية للصراع مع احلكومة 
األرمينية احلالية بعيدة جدا».

وتابع الرئيس االذربيجاني، 
بأن بالده ال تعارض فكرة نشر 
مراقبني وقوات حلفظ السالم 
في اإلقليم من حيث املبدأ، لكنها 

ستطرح شروطا لدخولهم.
وجدد علييف رفض باكو 
إجراء أي استفتاء على استقالل 
قره باغ، دون أن يستبعد منح 

وذكــرت وزارة الدفاع في 
أرمينيا أن القتال اندلع في عدة 
مناطق وقال مســؤولون من 
إقليم قره باغ إن بلدة مارتوني 
وقرى قريبة منها داخل اإلقليم 

تعرضت للقصف.
من جهتهــا، قالــت تركيا 
إنهــا لــن تتــردد في إرســال 
جنود وتقدمي الدعم العسكري 
ألذربيجــان إذا ما تلقت طلبا 

بذلك منها. 
وقال نائب الرئيس التركي، 
فؤاد أوقطــاي، في مقابلة مع 
قناة «CNN Turk» إن بالده لن 
تتردد في إرسال قوات وتقدمي 
دعم عســكري ألذربيجان في 
حــال تقدمت األخيــرة بطلب 

مناسب.
وأوضــح أوقطــاي، نائب 
الرئيــس التركي، رجب طيب 
أردوغان، أن أنقــرة لم تتلق 
أي طلب حــول هذا املوضوع 

من قبل باكو.
كما اتهم أوقطاي رؤســاء 
مجموعة مينسك ملنظمة األمن 
والتعاون في أوروبا، روسيا 
والواليات املتحدة وفرنســا، 
بالســعي إلــى إبقــاء قضيــة 
ناغورنــي قره بــاغ دون حل 
وتقدمي دعم سياسي وعسكري 

ألرمينيا في هذا النزاع.

الثقافــي  الذاتــي  االســتقالل 
للسكان األرمن هناك.

ميدانيا، ذكرت وزارة الدفاع 
في أذربيجان أن القتال اندلع 
في عدة أماكن امس منها أراض 
قريبــة من خط التماس الذي 

يفصل بني اجلانبني.
وأضافت إن أرمينيا أطلقت 
ثالثة صواريخ باليستية على 
مناطق داخــل أذربيجان لكن 
أرمينيا قالت إن هذا «محض 

هراء وكذب».

أذربيجان تؤيد نشر مراقبني دوليني لكن «بشروط» وترفض االستفتاء على استقالل اإلقليم

(أ.ف.پ) جندي يطلق قذيفة مدفعية باجتاه مواقع أذربيجانية  

 جــاء ذلــك، فيمــا أعلــن 
الرئيــس األذربيجانــي إلهام 
علييف أنه ال يستبعد إمكانية 
لقاء رئيس الوزراء األرميني 
نيكول باشينيان، في موسكو، 
وذلك للتباحث بشأن الوضع 

في قره باغ.
وقال علييف في مقابلة مع 
صحيفة «نيــكاي» اليابانية: 
«نعم هذا االجتماع ممكن، لقد 
حدثت مثــل هذه االجتماعات 
من قبل وكل شيء يعتمد على 

موسكو تتعهد بعرقلة املساعي األميركية 
إلصدار قرار ضد سورية في مجلس األمن

املرصد: إصابات «كورونا» ترتفع إلى ٤٣ ألفًا

الفلسطينيون يقاضون بريطانيا
بسبب االنتداب و«وعد بلفور»

غارة جوية أفغانية تودي بإمام وتالمذته

فرنسا  توجه االتهام لـ٧ أشخاص بينهم 
قاصران في قضية مقتل «املدرس»

عواصــم ـ وكاالت: أكــدت روســيا أنهــا 
ســتعرقل مساعي واشنطن إلصدار قرار من 
مجلس األمن يدين احلكومة الســورية بناء 
على تقرير منظمة حظر األسلحة الكيماوية، 
يتهم دمشق بأنها التزال متلك أسلحة كيماوية 
خالفا إلعالنها بالتخلص منها بناء على اتفاق 
سابق مت التوصل اليه بني واشنطن وموسكو.  
وقال نائب وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
فيرشينني، إن روسيا لن تسمح بتبني مجلس 
األمن الدولي لقرار بشأن سورية، مت وضعه 
على أســاس تقريــر منظمة حظر األســلحة 
الكيميائية. وأضاف فيرشينني في كلمة مبجلس 
االحتاد الروسي نقلها موقع «روسيا اليوم»، أن 
موسكو التي تترأس مجلس األمن حاليا تعتزم 
العمل مع الدول األخرى في هذا املوضوع. ولم 
يستبعد املسؤول الروسي، أن يقترح اجلانب 

األميركي بالتبني على أساســه «القرار غير 
مقبول على اإلطالق» حول األسلحة الكيميائية 
ضد ســورية. وشــدد الديبلوماسي الروسي 
على أنه «من الواضح إلى أين سيقودنا مثل 
هذا القرار. ال ميكننا أن نسمح بصدوره، وال 
ميكننا أن نوافق على ذلك. سنعمل بنشاط مع 
الدول األخرى، ملنع األميركيني من احلصول 
على األغلبية في مجلس األمن الدولي». وكان 
وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو قال في 
أبريل املاضي إن النظام اليزال ميتلك ترسانة 
ذخائر كيميائيــة واملواد الالزمــة إلنتاجها. 
ولفت إلى أن الواليات املتحدة تدين استخدام 
األسلحة الكيميائية على النحو الذي أفادت به 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية، وتطالب بأن 
يوقف النظام على الفور كل تطوير وتخزين 

واستخدام لألسلحة الكيميائية.

وكاالت: أكــد املرصــد الســوري حلقوق 
االنسان، أن أعداد املصابني بڤيروس كورونا 
املســتجد «كوفيد-١٩» بلغــت نحو ٤٣٥٠٠ 
إصابة مؤكــدة في مناطق ســيطرة حكومة 
دمشــق، وقال إن آخر إحصائياته املستمدة 
ممــا وصفها مبصــادر طبيــة موثوقة تؤكد 
تسجيل نحو ٤٩٠٠ إصابة جديدة خالل األيام 
الفائتة في عموم احملافظات السورية، وسط 
تســجيل ٢٧٨ حالة وفاة جديدة بالڤيروس 
خالل الفترة ذاتها، لكنه لم يحدد الفترة التي 
تشملها االحصائيات بالضبط. وأشار الى أن 
محافظات حلب ودمشق وريفها تسجل القسم 
األكبر من احلاالت، وسط أوضاع طبية كارثية.

وأكد تعافــي ٩٠٠٠ حالة بينما توفي 

٢٣٧٨ شخصا.
من جهته، أكد مخبر الترصد الوبائي التابع 
لبرنامج شــبكة اإلنذار املبكر واالســتجابة 
لألوبئة EWARN في وحدة تنســيق الدعم، 
أن مختلف املناطق الســورية ســجلت ٤٨٨ 
إصابــة و٤ وفيات جديدة بوبــاء «كورونا» 
يــوم أمس وحده. وتوزعت اإلصابات بواقع 
٣٠٨ في مناطق سيطرة املعارضة في شمال 
غربي ســورية، وهو اعلى رقم يسجل حتى 
اآلن، و٤٤ في مناطق سيطرة النظام، إضافة 
إلــى ١٣٦ اصابة في مناطق ســيطرة األكراد 

شمال شرق البالد.
وسجلت اعلى اإلصابات مبقدار ٧٨ حالة، 

في مناطق محافظة حلب.

ـ وكاالت: رفعــت مؤسســات  عواصــم 
فلسطينية غير حكومية امس دعوى قضائية 
أمام القضاء الفلسطيني ضد حكومة بريطانيا 
بشــأن مســؤولياتها عــن معانــاة الشــعب 
الفلسطيني أثناء فترة االنتداب، وإصدارها 

وعد بلفور لليهود.
ومت تســجيل الدعوى فــي محكمة بداية 
نابلــس في الضفــة الغربية باســم التجمع 
الفلسطيني للمستقلني، واملؤسسة الدولية 
ملتابعة حقوق الشــعب الفلسطيني، ونقابة 

الصحافيني الفلسطينيني.
وقال رئيــس جتمع املســتقلني منيب 
املصري في مؤمتر صحافي في مدينة رام 

اهللا ان «صــك االنتــداب البريطاني بداية 
القرن املاضــي كان أصل معاناة الشــعب 
الفلسطيني والتمهيد الفعلي النتهاك حقوقه 

وسلب أرضه».
وأكد املصري أن «وعد بلفور غير مقبول، 
وهو ليس مجرد تصريح، بل شــهادة ميالد 
لدولــة بحروف من العــار والظلم والبطالن 
ونهج إحاللي رسمته بريطانيا بالشراكة مع 

احلركة الصهيونية».
وأشــار إلى أن احلراك القانوني اجلاري 
يســتهدف فتح جبهة قانونيــة ضد كل من 
تســبب بضرر وظلم للشــعب الفلسطيني، 

معربا عن أمله بكسب الدعوى املرفوعة.

عواصم ـ وكاالت: قتل ١١ طفال على االقل 
وإمام أثناء حلقة دراسية في مسجد إثر غارة 
جوية شنها اجليش األفغاني في شمال شرق 
البالد، على ما أعلنت السلطات احمللية امس، 

في رواية نفتها احلكومة املركزية.
ووقــع الهجوم الذي اســتهدف قرية في 
والية تخار بعدما هاجم مقاتلو طالبان قوات 

األمن األفغانية في املنطقة.
وقال املتحدث باسم شرطة الوالية خليل 
أســير ان الغارة اجلوية التي حصلت أثناء 
القتال أصابت مسجدا باخلطأ، ما أسفر عن 
مقتــل ١٢ شــخصا بينهم ١١ طفــال، وأضاف 
أن «الضربــة اجلوية نفذت أثناء انشــغال 
الضحايا بدراسة القرآن الكرمي». وتابع أن 
بني القتلى إماما، لكنه لم يذكر عمر القتلى.

وأكد املتحدث باسم محافظ تخار محمد 

جواد هجري وقوع الغارة ومقتل أطفال.
لكــن وزارة الدفاع األفغانية، التي أكدت 
قيام القوات اجلوية االفغانية بالغارة، نفت 

سقوط مدنيني.
وأفادت بــأن «١٢ من مقاتلي طالبان من 
بينهم العديد من قــادة التنظيم قتلوا» في 

الغارة.
ونفى نائــب الرئيس أمر اهللا صالح أن 
يكون أطفال في املسجد، وكتب على فيسبوك 
«أنبــاء مقتل أطفال في مســجد في تخار ال 
أساس لها من الصحة»، وأضاف «لدينا أدلة 
ال ميكــن دحضها على أن مــن قتلوا قواتنا 
األمنية، مت قتلهم»، وحذر «الذين ينشرون 
الشائعات» من أنه «سيتم التعامل معهم بشكل 
قانوني»، وقالت وزارة الدفاع انها شــكلت 

فريقا للتحقيق في مزاعم سقوط مدنيني.

أ.ف.پ: قال مصدر مطلع على قضية مقتل 
استاذ في فرنســا بقطع رأسه بعدما عرض 
رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد ژ 
ان منفذ االعتداء كان على اتصال بشــخص 
يتحدث الروسية في سورية، فيما مت توجيه 
االتهام إلى سبعة أشخاص. من جهتها، أوردت 
صحيفة «لو باريزيان» امس، أن الشــخص 
الذي يشتبه بأن عبداهللا أنزوروف كان على 
اتصال به موجود في إدلب، آخر معاقل فصائل 
املعارضة واملجموعات املسلحة في سورية، 
وذلك بناء على عنوان بروتوكول اإلنترنت 
التابع له. ووجهت النيابة العامة الفرنسية 

إلى سبعة أشخاص تهمة «التواطؤ» في عملية 
قتل الشيشاني عبداهللا أنزوروف (١٨ عاما) 
للمدرس صامويل باتي بينهم تلميذان مراهقان 
أرشدا املهاجم إلى االستاذ في مقابل مبلغ من 
املال. ومن بني املتهمني اآلخرين إبراهيم شنينا 
والد أحد التالميذ الذي نشــر مقاطع ڤيديو 
تدعو إلى االنتقام الشعبي من املدرس. وقد 
وجــه الوالد انتقادات إلــى باتي ألنه عرض 
رسوما كاريكاتورية املسيئة للنبي محمد في 
الصف. واحملققون في قضايا مكافحة اإلرهاب 
مهتمــون أيضا بالتبادالت الهاتفية بني والد 

أحد التالميذ ومنفذ اجلرمية.

الدفاع املدني يتفقد آثار القصف على ريف ادلب

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

الــسفـــــارات  تــتلــــقى 
والقنصليات املصرية باخلارج اليوم 
ولليوم الثالــث واالخير مظاريف 
التصويــت البريــدي للمواطنني 
املصريني باخلــارج في انتخابات 

مجلس النواب ٢٠٢٠.
ومن املقرر ان تستمر ١٤٠ جلنة 
في مقرات البعثات الديبلوماسية في 
١٢٤ دولة في تسلم املظروفات حتى 
الساعة التاسعة مساء اليوم بالتوقيت 
احمللي للبلد محل االعتماد وذلك وفقا 
لقرار الهيئة الوطنية لالنتخابات التي 
حددت ثالثة أيام (األربعاء واخلميس 
واجلمعــة) لتصويــت املصريني 
باخلارج بالنســبة للمرحلة األولى 
من انتخابات مجلس النواب والتي 

تشمل ١٤ محافظة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتابع 
فيه غرفة عمليات وزارة اخلارجية 
وعلى مدار الساعة إجراءات تصويت 

املصريني في اخلارج. وقامت البعثات 
في اخلارجـ  وبناء على طلب الهيئة 
الوطنية لالنتخاباتـ  بالتنسيق مع 
البريد احلكومية بدولة  مؤسسات 
االعتماد لتســهيل وصول أوراق 
االقتــراع واســتمرار تلقي كافة 
اخلطابات عبــر البريد حتى نهاية 
التصويت. الى ذلك، ينطلق ماراثون 
تصويــت املصريني فــي الداخل 
النتخابات مجلس النواب غدا وعلى 
مدار يومني. ومتكنت الهيئة الوطنية 
لالنتخابات من وضع كافة الترتيبات 
النهائية إلمتام عمليات االقتراع في 
الداخل، حيث مت التأكد من سالمة 
كل اللجان الفرعية وجتهيز صناديق 
االقتراع، فيما بدأ القضاة املشرفون 
على اللجان تسلم اوراق االقتراع 
امس. كما مت التنســيق مع القوات 
املسلحة والشــرطة لتأمني اللجان 
االنتخابية، فضال عن نقل القضاة إلى 
جلانهم التي تقع في احملافظات النائية 
كأسوان والوادي اجلديد ومطروح.

أنباء سورية أنباء مصرية


